
A KIS ÚT

E.lJ.1J le1Jélből: "Nem birok a kisfiammal; igaz, eleinte egy ki
csit elkénueetettem, de nem gondoltam, hogy ez lesz belőle: türel
metlen, követelődző, túlérzékeny, úgy viselkedik, mint egy csá:
szár" .,.

Császár? Altalában ritkul ez a
szó, mert ritkulnak azok is, akik
viselik, vagy viselnék. Van ebben
a folyamatban valami történelmi
törvényszerűség, a fejlődésnek ir
galmatlan következetessége, a sze
repét már be nem töltő, irányító
hatalom elhanyatlása, a célszerűb

bet kereső ember önrendelkezésé
nek küzdelme és győzelme. •

Igen. A császárok fogytán fogy
nak, a királyok leteszik a jogart,
vagy elveszik tőlük, a trón a mú
zeumba kerül s ha valaki kipró
bálja, úgy találja: nem is olyan
kényelmes az ülés benne.
Őfelsége tehát nyugalomba megy,

megszűnik zsarnoknak lenni, elköl
ti a saját képére vert aranyakat s
unokája már filmszínész vagy bá
nyamérnök, egyszerűen ember a
hatalom minden betegsége nélkü!.

Az ember azonban furcsa te
remtmény, mert kihúzva fejét az
egyik járomból, körülnéz s sürgő

sen keres másikat, hogy az igát
tovább húzhassa. Elfelejti, hogy a
szuverénekkel mindig baj volt és
elfelejti, hogy az egy-két jóságos
mellett mennyi volt a kegyetlen
zsarnok, kényúr, terhe mindenki
nek, környezetének, családjának,
sőt önmagának is. Igen, az ember
sok apró trónt épít a régi helyett,
új zsarnokokat nevel s az »Öfel
sége« cimet, rangot, hatalmat rá
ruház egy új szuverénre: a Gyer
mekre.

A Gyermek nem akarja ezt. A
Gyermek: gyermek akar maradni,
de az ember, a szülő nem engedi.
A szülő bebizonyítja, hogy gyer
meke igenis csoda, igenis egyedül
való, legszebb, legjobb, legokosabb,
a legelevenebb: Leg, egyszóval:
Császár. Otthonának egyedúralko-

. dója, kényura, sőt »istene«, hiszen:
»imádják.«

És a Gyermek rnegszokja ezt a
kényszerű állapotot. sőt, meg is
kedveli, hiszen kényelmes és rnu
latságos, Körülötte fordul meg az
otthon, érte van mínden, neki dol
goznak, sütnek, főznek, vásárol
nak, áznak, fáznak, koplalnak és
még csak azt sem kell mondani:
köszönöm, hiszen boldogok, ha el
fogadja. A Gyermek aztán - hi
szen gyermek - elveszti a mérté
ket, összekavarodik benne az enyém
és tied, a szabad és nem szabad fo
galma, a tisztesség és ocsmányság
érzése, a kötelesség és a naplopás
törvénye és törvénytelensége, Mind
egy: ő Császár.

Nagy baj ez a családra - sok
keserű bánat és önvád kiapadha
tatlan forrása - de mégnagyobb
baj a Gyermekre, aki az ovodában
és végig az életben hasonló Csá
szárokkal találkozik és a Császárok
sose szerették. egymást. Ezek a
Császárok azt hitték eddig, hogy
egyedül vannak, kizárólagos jogok
kal és most kiderült, hogy renge
teg Császár van, hasonló joggal és
hasonló, hitben. Ez az áldatlan ki
növés azonban lecsiszolódna a gyer
mekek között és lecsiszolódna az
iskolában, az életben, ha a szülők

és a távoli, rendesen gyermektelen
»gyermekimádók« hagynák. De nem
hagyják. A gyermek már magá
hoz térne a gyilkos bódulatból és
egészségesen alkalmazkodna kör
nyezetéhez, kötelességeihez, ami
alapja lesz később a munkafegye
lemnek, a közösséggel, a családdal,
a nemzettel szemben jelentkező

kötelességeinek, de a szülő és az
imádók ujra és ujra bebizonyítják,
hogy a tanító hülye és ígazságta-



lan, a rendőr goromba és ostoba, a
villamoskalauz okvetetlenkedő sza
már, a Közért kiszolgáló hanyag
és lelkiismeretlen, a házmester
durva pokróc, mert kötelességsze
rűen figyelmezteti Öfelségét, hogy
tanuljon, hogy ne rohanjon bele a
piros lámpába, hogy ne ugráljon a
villamosra, hogy ne egye meg fe
lét a felvágottnak és ne a most
felmosott lépcsőházba verje le ha
vas, sáros lábát, hanem a lábtör
lőn.

Ezek a szerencsétlenek nem ve
szik észre, hogy egy Császárt fi
gyelmeztetnek s a Császár - ez
természetes - goromba. A Császár
- ha arra kerül a sor - el tud
szaladni, és visszakiabálni dolgo
kat, amelyek semmiféle szótárban
nem találhatók, amelyekért otthon
még dicséretet is kap, mert lát
szik, hogyaCsászárból "dörzsölt
vagány- lesz, aki megáll a lábán,
ha ugyan időközben ezt a lábat le
nem vágja a' villamos, amiért 
természetesen - a kalauz a hibás
és a vezető is.

A gyermek aztán felnő és a szü
lő már nem »imádja« annyira, mert
zokon veszi, hogya Császár ra
gaszkodik a trónhoz és környezetét
erre szóval, esetleg tettel figyel
mezteti is. A szülő természetesen
megmaradhat az imádás állapotá
ban, az állam fegyelme, a munka
gépezete, s a törvények egyenlősége
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azonban nem tűrí Őfelsége egyem
kilengéseit és nem veszi figyelem
be azokat a külön törvényeket,
amelyek a szerencsétlen gyermek
be belecsontosodtak.

Erre gondolj, szülő és embertár
sam, ha szereteted erre a gyilkos
vágányra fut és inkább gyermeked
sírjon most öt percig, mint később

te - életed végéig. Te vagy a fel
nőtt, a vezető és csak rajtad mú
lik, hogy gyermeked felnézzen rád
miridvégig, vagy le, amint értelme
kinyilik és keserűen vágja szemed-

. be, hogy talmicsászárság hazug
trónjára ültetted, holott tudnod
kellett volna, hogy a császárok ko
ra lejárt.

.Nézz körül embertársam az ut
cán, a villamosban, a tereken és
mindenütt, ahol a jövő emberpalán
tái felnőnek és feltétlenül meg
kell, hogy kérdezd magadtól: mi
lesz velük a kényurak ilyen töme
ges kitenyésztésén, de mi lesz ma
gukkal a Császárokkal, akik boldog
gyermekek, tudósok, mérnökök,
művészek, általában kiváló dolgo
zók akarnak lenni, de nem enged
ték őket és felnőve a meg nem ér
tettség és állandó sértődöttség álla
potában tengnek-lengnek a világ
ban, ami érthető is, hiszen nagyon
kevés Császárból lesz hirneves sark
kutató, vagy boldog víllanyszerelő.

(F e k e t e I s t v á n)


